
 تحليل تحديد فصيلة الدم

 

 فظائم انذو حُقسى إنٗ أسبؼت إَٔاع :

 ( Oفظٛهت دو )   (1)

 ( Aفظٛهت دو )  ( 2)

 ( Bفظٛهت دو )   (3)

 ( ABفظٛهت دو )   (4)

ػُذ إجشاء ػًهٛت َقم دو نًشٚض ٚجب أٌ حكٌٕ انفظٛهت انًؼطاِ نهًشٚض يطابقت نفظٛهت انًشٚض 

ابقت بانخطأ فئَّ ٚحذد حجهظ نكشاث انذو انحًشاء يًا ٚؤدٖ إنٗ حٛذ أَّ إرا أػطٛج فظٛهت غٛش يط

 حكسٛشْا ٔ حشسٛبٓا فٗ انكهٗ يًا قذ ٚسبب انٕفاة

ٚالحظ أٌ كشاث انذو انًؼطاِ ْٗ انخٗ حخجهظ بٕاسطت األجساو انًضادة نهًسخقبم أٖ انًشٚض ، ٔ 

ٚحذد حجهظ نكشاث انذو ،  ًٚكٍ انُقم يُٓا ألٖ شخض بذٌٔ أٌ ( O ) نزنك فقذ ٔجذ أٌ فظٛهت انذو

ٔ رنك ألٌ كشاث انذو ال ححًم أجساو يضادة ًٚكٍ أٌ حخفاػم يغ األجساو انًضادة نهًسخقبم أٖ 

 يؼطٗ ػاو (  O انًشٚض ، ٔ نزا ٚسًٗ فظٛهت )

َظشا نؼذو ٔجٕد أٖ أجساو يضادة فٗ انًظم فئَّ ًٚكٍ أٌ حسخقبم  ( ABٔ قذ ٔجذ أٌ انفظٛهت ) 

( يسخقبم  AB حذٔد حجهظ نكشاث انذو ، ٔ نزنك ٚسًٗ انشخض يٍ فظٛهت )أٖ فظٛهت أخشٖ دٌٔ 

 ػاو

ٚفضم ػُذ إجشاء ػًهٛت َقم دو نهًشٚض أٌ حكٌٕ انفظٛهت انًؼطاِ يطابقت حًايا نفظٛهت انًشٚض ، 

ٔ رنك ألَّ اكخشف حذٚزا حذٔد حفاػم شذٚذ ٔ حجهظ نكشاث انذو انحًشاء نهًسخقبم أٖ انًشٚض 

فٗ دو انًؼطٗ فٗ بؼض األحٛاٌ ، ػهٗ سبٛم انًزال ٚحذد حجهظ ٔ حكسٛش  باألجساو انًضادة



 إنّٛ ( O ػُذ َقم دو فظٛهخّ )(  AB نًسخقبم يٍ فظٛهت )

نكم فظٛهت دو ، ٔ ٚكٌٕ إيا يٕجب أٔ  RH Factorيٍ انجذٚش ركشِ أَّ ٚجب ححذٚذ ػايم سٚسس 

 سانب ػايم سٚسس

 

 ( ؟ Rhesus Factor – Rh)  يا ْٕ ػايم سٚسس

نٕحظ أٌ ػًهٛت االنخظاق أٔ انخجهظ انذيٕ٘ قذ ححذد أرُاء بؼض ػًهٛاث َقم انذو ػهٗ انشغى يٍ 

 انخأكذ يٍ فظائم انذو فٙ كم يٍ انًؼطٙ ٔ انًسخقبم ٔ أخزْا فٙ االػخباس

( ، ٔ  Rhesus)  اف أٌ سبب رنك ْٕ ٔجٕد أَخٛجٍٛ آخش ػشف فٙ انقشدة يٍ فظٛهت سٚسسحى اكخش

سًٙ بؼايم سٚسس ، ٔ ٕٚطف انشخض انز٘ ٚحخٕ٘ ديّ ػهٗ ْزا األَخٛجٍٛ بًٕجب ٔ ٚشاس  نزا

% يٍ حؼذاد األفشاد يٍ إجًانٗ انبشش ػهٗ ٔجّ انكشة  55ٔ ًٚزم حٕانٙ + (  Rh)  إنّٛ بانشيض

ًا انشخض انز٘ ال ٚحخٕ٘ ديّ ػهٗ ْزا األَخٛجٍٛ فٛسًٗ سانب نًؼايم سٚسس ٔ األسضٛت ، بُٛ

 % فقظ يٍ حؼذاد األفشاد 15ٔ ْى حٕانٙ (  - Rh)  ٚشاس إنّٛ بانشيض

 طشٚقت ػًم انخحهٛم

 طشٚقت انششٚحت انضجاجٛت  أٔال :

 ْٗ كًا ٚهٗ : طشٚقت انؼًم سٓهت ٔ بسٛطت ٔ

فٗ طشف (  Anti Aحجٓض ششٚحت صجاجٛت ٔ حضغ ػهٛٓا رالد َقاط ، ٔاحذة يٍ يحهٕل )   (1)



 (  Anti Dٔ َقطت يٍ يحهٕل ) ( ،  Anti Bانششٚحت ، ٔ َقطت يٍ يحهٕل ) 

 َضغ َقطت ) يٍ دو انشخض انًشاد انكشف ػٍ فظٛهخّ ( ػهٗ كم يحهٕل رى َقهب قهٛال ( 2)

 :َُظش إنٗ االحخًاالث اٜحٛت   (3)

(  Anti B ٔ أػطج حجًؼاث أٚضا يغ يحهٕل )،   ( Anti Aإرا أػطج حجًؼاث يغ يحهٕل )   -

 ( ABفخكٌٕ انفظٛهت )  ...

 ( ... Anti B ٔ نى حؼظ أٖ حجًؼاث يغ يحهٕل )،   ( Anti Aإرا أػطج حجًؼاث يغ يحهٕل )   -

 ( Aفخكٌٕ انفظٛهت ) 

 ( ... Anti B ٔ أػطج حجًؼاث يغ يحهٕل )،   ( Anti Aنى حؼظ أٖ حجًؼاث يغ يحهٕل )  إرا   -

 ( Bفخكٌٕ انفظٛهت ) 

 أٖ حجًؼاث يغ يحهٕل )كزنك نى حؼظ ٔ ،   ( Anti Aنى حؼظ أٖ حجًؼاث يغ يحهٕل )   إرا  -

Anti B ... أٚضا )  ( فخكٌٕ انفظٛهتO ) 

 + ( Rh) ، ٚكٌٕ ػايم سٚسس يٕجب   ( Anti Dإرا أػطج حجًؼاث يغ يحهٕل )   -

 ( - Rh) ، ٚكٌٕ ػايم سٚسس سانب   ( Anti Dإرا نى حؼظ أٖ حجًؼاث يغ يحهٕل )   -

 

 طشٚقت أَابٛب االخخباس  راَٛا :



 

 A , B  ،D:  َأخز رالرت أَابٛب حكخب ػهٗ انُحٕ اٜحٙ ( 1)

 Normal)  َأخز ػُٛت انذو ٔ َؼًم نٓا غسٛم رالرت يشاث بٕاسطت يحهٕل يهحٙ فسٕٛنٕجٙ  (2)

Saline )   فٙ جٓاص خاص بزنك 

 َقٕو بئضافت َقطخٍٛ يٍ انذو فٙ كم أَبٕبت  (3)

ٔ ،  B فٙ أَبٕبت(  Anti B ٔ َقطخٍٛ يغ )،  A فٙ أَبٕبت(  Anti A َقٕو بٕضغ َقطخٍٛ يغ )  (4)

 D فٙ أَبٕبت(  Anti D َقطخٍٛ يٍ )

نفت فٙ  222راَٛت بسشػت  15َقٕو بٕضغ األَابٛب انزالرت فٙ جٓاص انطشد انًشكض٘ نًذة  ( 5)

 انذقٛقت

َقٕو بئخشاس األَابٛب ٔ َشاْذ حذٔد انخجهظ يٍ ػذيّ نُُظش إنٗ االحخًاالث كًا فٗ انطشٚقت   (6)

 انسابقت ) طشٚقت انششٚحت انضجاجٛت (

________________________________________________________ 

 جذٔل حٕضٛحٙ نفظائم انذو َٔظائشْا انخٗ ًٚكٍ انخبشع نٓا



 

 

ػايم سٚسس حؼطٙ انًٕجبت ػايم سٚسس يغ يالحظت أٌ انفظائم انسانبت  

انؼكس غٛش طحٛح ٔ  

 


